
                                                                                                                         
ПРЕДЛОГ

                 На основу члана 25. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на
територији града Ниша  ("Службени лист града Ниша", број 66/10 ,71/10 и 2/12) и члaна
72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша „ број
1/2013)  Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.06.2014.  године  доноси
                                                  

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ

Члан 1.

                У Правилнику о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи 
„Пчелица“ Ниш („Сл.лист Града Ниша“ бр.73/10 и 10/13) члан 5 мења се и гласи:
               „Регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш
утврђује се на следећи начин:
               - цена боравка детета чији су родитељи корисници дечијег додатка утврђује се у
износу који је једнак номиналном износу дечијег додатка по детету а који се утврђује
Решењем Министарства за рад ,запошљавање ,борачка и социјална питања о номиналним
износима права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање
права на дечији додатак
              -за остале родитеље кориснике услуге боравка у Предшколској  установи
„Пчелица“ 29% учешћа од економске цене услуга.“

                                                                      
Члан 2.

              У члану 6 став 2 мења се и гласи:

              „За дане боравка детета у установи,корисник плаћа пуну цену која му је утврђена
у складу са овим Правилником,а за дане оправданог одсуства у износу од 75% дневне
цене“

                                                                     



Члан  3.

               Члан 8 брише се.

Члан  4.

               Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“Службеном 
листу Града Ниша“

Број: 849-17/2014-03
Датум: 25.06.2014. године

                                             ГРАДСКО  ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                                 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                           
                                                                                           Проф.др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

              Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша 
(„Сл.лист Града Ниша“ бр.66/10,71/10 и 2/12) предвиђено је право на регресирање 
трошкова боравка деце у предшколској установи.
             Члан 25 поменуте одлуке предвиђа да се делимично регресирање трошкова 
боравка деце у Предшколској  установи „Пчелица“ Ниш ближе одређује посебним актом 
који доноси Градско Веће Града Ниша на предлог Управе надлежне за послове дечије 
заштите.
             Предшколска установа „Пчелица“ Ниш је  упутила Управи за дечију,социјалну и 
примарну здравствену заштиту иницијативу за измену Правилника о регресирању 
трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш под бројем 4725 од 
06.06.2014 године .Поменутом иницијативом предложене су измене у  учешћу родитеља у
економској цени боравка детета у предшколској установи и то тако што би категорија 
родитеља који су корисници дечијег додатка уместо досадашњих 15% учешћа у 
економској цени боравка ( 2.329 дин) плаћали износ који је једнак номиналном износу 
дечијег додатка за једно дете ( 2.593 дин) а учешће осталих родитеља уместо досадашњих
26%(4.037 дин)  било би 29%( 4.503 дин). 
              Друге измене предложене у иницијативи установе тичу се изједначавању статуса 
првог и другог детета из исте породице која бораве у предшколској установи  и 
утврђивања процента учешћа родитеља у цени за дане оправданог одсуства детета на 75%
од дневне цене боравка како би се повећала долазност деце која су уписана у боравак 
односно смањио број уписане деце чијим родитељима није неопходан смештај деце у 
вртићима( није ретка појава да родитељи упишу дете у вртић и онда због досадашње 
ниске дневне цене када дете одсуствује,доводе дете само понекад у вртић јер за низак 
износ имају обезбеђено место у вртићу).
              Како Предшколска установа „Пчелица“ Ниш наводи , усвајањем поменутих 
измена Правилника омогућило би се знатно боље пословање установе,створили би се 
услови да се омогући смештај што већег броја деце за родитеље којима је оваква услуга 
стварно неопходна и дошло би до смаањења листа чекања на упис деце у предшколску 
установу.
              Због свега горе наведеног ,Управа за дечију,социјалну и примарну здравствену 
заштиту сматра да је предлог измене Правилника о регресирању трошкова боравка деце у
Предшколској установи „Пчелица“ Ниш оправдан и предлаже усвајање истог.

 УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

НАЧЕЛНИК
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